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1.GİRİŞ VE AMAÇ 

 

                Ekokardiyografi, kalbin çoğu yapısal ve fonksiyonel özelliğini değerlendirmeye 

yarayan noninvaziv, kolay uygulanabilen bir yöntemdir. Son zamanlarda diğer tüm tıp 

alanlarında olduğu gibi ekokardiyografide de önemli ilerlemeler kaydedilmiş, yeni teknikler 

geliştirilmiştir. Doku Doppler ekokardiyografi de son zamanlarda kullanıma giren, oldukça 

yeni ve popüler bir ekokardiyografik tekniktir. Rutin klinik uygulamada henüz fazlaca 

kullanılmasa da ventriküllerin global veya bölgesel, sistolik ve diyastolik fonksiyonlarının 

değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir tekniktir. Doku Doppler görüntüleme tekniği 

geleneksel pulsed Doppler’in modifiye şeklidir ve myokardiyal hızları analiz ederek 

kardiyak fonksiyonların araştırılmasını sağlar. Son yıllarda ventrikül fonksiyonlarını 

değerlendirmek için, yeni bir doku Doppler parametresi olan Tei indeksi de çalışmalarda 

kullanılmaya başlanmıştır. Diyabetik anne bebeklerinde kardiyak disfonksiyon olduğuna 

ilişkin yayınlar olmakla birlikte doku Doppler tekniği ile yapılmış sınırlı sayıda yayın 

bulunmaktadır. Bu konuya ışık tutmak amacı ile Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 

(S.Ü.M.T.F) Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne 2006-2008 tarihleri arasında diyabetik 

anne bebeği olması  nedeniyle yatırılarak takip edilen 45 miadında yenidoğan ve kontrol 

grubu olarak 50 sağlıklı  yenidoğan bebeğin, sağ ve sol ventrikül sistolik ve diyastolik 

fonksiyonları S.Ü.M.T.F Pediatrik Kardiyoloji Ekokardiyografi Laboratuvarında M-Mode, 

Doppler ve doku Doppler ekokardiyografi yöntemleri ile incelenmiştir. 
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  2.  GENEL BİLGİLER  
 
 2.1  DİYABETİK ANNE BEBEKLERİ 

Diyabetes Mellitus (DM) gebelik süresince fetal gelişimi olumsuz etkileyen ve yenidoğanda 

önemli metabolik bozukluklara yol açan bir hastalıktır. Günümüzde özellikle gebelik öncesi 

veya gebeliğin ilk haftalarında diyabetin tanımlanması ve hipergliseminin kontrol altına 

alınmasıyla, hastalığın neden olduğu konjenital anomaliler azalmış, uygun perinatal ve 

neonatal yaklaşımlarla fetal-perinatal ölümler % 3’ün altına düşürülmüştür (1).  

Maternal hipo-hiperglisemi, ketoasidoz, preeklampsi, üriner sistem enfeksiyonu, 

hipertansiyon ve hidroamnios diyabetik gebelerde sık görülmekte ve fetusu olumsuz 

etkilemektedir. Erken devrede görülen maternal hipoglisemi fetusu etkilemez. Hiperglisemi 

ise 24-28. gebelik haftasından başlayarak belirginleşir, fetal kayıplar bu devreden sonra 

artar. Ölüm nedeni açık değildir. Diyabetik gebelerde yükselen HbAıc’nin oksijen taşıma 

kapasitesinin az oluşuna bağlı olarak gelişen doku hipoksisi, maternal metabolik asidoz ve 

hiperglisemiden sorumlu tutulmaktadır (2).  

Gebelikte Tip 1 diyabet % 0.1-0.5, gestasyonel diyabet % 3-12 oranında görülürken, 

diyabetik anne bebeği (DAB)’ne 1000 canlı doğumda bir olarak rastlanılmaktadır. 

Diyabetin fetus üzerindeki en önemli etkisi “makrozomi” (irilik)’tir. Vasküler 

komplikasyonlu diyabetli gebelerde plasental yetersizliğe bağlı olarak intrauterin gelişme 

geriliği (small for gestational age=SGA) görülürken, bunun dışındaki diyabetik gebelerde % 

20-40 oranında fetus gelişimi gebelik yaşına göre fazladır. Fetal makrozomi “Pederson 

hipotezi” ile açıklanmak istenmektedir; Annede insülin yetersizliğine veya etkisizliğine 

bağlı olarak gelişen hiperglisemi, plasentadan kolaylaştırılmış diffüzyon yoluyla fetusta 

hiperglisemiye neden olmakta, bu da fetal pankreasta “beta hücresi” hipertrofi ve 

hiperplazisine yol açarak hiperinsulinemiye neden olmaktadır  (3). İnsülin fetusta “growth 

promoting factor” olarak etki yaparak, özellikle üçüncü trimesterde glikojen depolanmasını, 

yağ ve protein sentezini arttırarak anabolizan rol oynamakta ve böylece hücre gelişimini 

sağlamaktadır. Plesantal ağırlık da artmıştır. Amnion sıvısı ve kordon kanında yükselen C-

peptid düzeyi ile makrozomi arasında pozitif ilişkinin olması bu görüşü destekler 

niteliktedir (4). DAB’nde hücrelerde insülin reseptör sayısının arttığı saptanmıştır. Growth 

hormon (GH), glukokortikoidler (GK) ve glukagonun makrozomi de etkisi olmadığı 

belirtilmektedir. DAB’nde plazma GH ve GK düzeyleri normal, glukagon düzeyi düşük 

bulunmuştur. Somatomedinler (insülin like growth factor =1GF1, 1GF2) değişkenlik 

göstermektedir (5). Hiperinsulinemi makrozomiden tek başına sorumlu tutulmamaktadır. 
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Nitekim maternal diyabetin oldukça iyi kontrol edilmesine karşın DAB’nin yüksek oranda 

(% 30) gebelik yaşına göre büyük saptanması (large for gestational age=LGA), olayın 

karmaşık metabolik-endokrin bozukluklar zinciri sonucu geliştiğini göstermektedir. 

Annenin enerji alım ve harcamaları, yüksek plasma serbest yağ asitleri ve aminoasit 

düzeyleri, maternal obesite ve annenin kendi doğum tartısı makrozominin gelişiminde 

belirleyici rol oynamaktadır (6). 

 

2.1.1 Yenidoğan bebeklerde klinik bulgular-metabolik bozukluklar  

DAB iri yuvarlak yüzlü ve pletorik görünümlüdür. Kulaklarda kıllanma (hipertrikosis) sık 

görülür. İntrauterin gelişme geriliği, vasküler komplikasyonlu diyabet durumunda saptanır. 

Kemik yaşı gebelik yaşına göre normal veya daha küçüktür. Beyin büyümesi vücuda oranla 

geri kaldığında başı küçük görülür. Organ büyümesi selektif olup özellikle karaciğer, kalp 

ve sürrenallerde daha belirgindir. Hepatomegalinin nedeni, hematopoietik sistem 

hiperplazisi ve parankim hücrelerinde glikojen ve yağ depolanmasıdır. Pankreasta beta 

hücrelerinde hiperplazi vardır. Yanı sıra yağ ve glikojen depolanmasından çok miyofibril 

hacmi artmıştır (1). 

 Bebeklerin iri olması nedeniyle klavikula kırığı, brakial pleksus ve frenik sinir zedelenmesi, 

sefal hematom ve intrakranial kanama gibi doğum travmaları normal bebeklerden daha 

fazla görülür. Sezeryanle doğanlarda bu riskler kaybolmaktadır (4 ). 

 

2.1.2 Respiratuvar distres: DAB’nde solunum güçlüğü % 40-50 oranında görülür. İlk 

saatlerde ortaya çıkan ve üç gün içerisinde kaybolan yenidoğanın geçici takipnesi (wet lung 

disease), doğum travayı gerçekleşmeden yapılan elektif sezaryanla doğan term bebeklerde 

daha sık görülür. Travayla oluşan noradrenalin sekresyonunun olmamasına bağlı olarak 

gelişen akciğer sıvısının resorbsiyonunun gecikmesi neden olarak gösterilmektedir. En 

önemli hastalık ise “respiratuvar distres sendromu” (RDS)’dur. Benzer gebelik yaşında 

doğan normal bebeklerden 5-6 kat fazla görülür.  

Esas nedeni fetal hiperinsülinizmdir. İnsülin kortizolün sürfaktan sentezine olan katkısını 

antagonize etmekte ve bunu glukokortikoid reseptörlerini bloke ederek veya fosfolipid 

sentezinde rol oynayan enzimleri inhibe ederek yapmaktadır. Diyabet ve gebelik 

komplikasyonları nedeniyle prematür ve/veya sezaryenle doğum RDS gelişimini 

kolaylaştırmaktadır. Vasküler bozukluk olmayan DAB’nde sürfaktan yapımı azalırken, 

vasküler komplikasyonlu anne bebeklerinde uzun süreli hipoksiye bağlı olarak akciğer 

matürasyonu hızlanmakta ve sürfaktan yapımı artmaktadır (7).  
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Amnion sıvısında akciğer matürasyonunu gösteren lesitin/sfingomyelin (L/S) indeksi DAB 

için her zaman güvenilir değildir. Yüzde yirmi yalancı pozitiflik mevcuttur. Zira diyabetli 

gebede görülen polihidramnios ve fetal sık solumadan dolayı lesitin amnion sıvısına 

karışmaktadır. Bu nedenle fosfatidilgliserol (PG) tayini daha güvenilir sonuç vermektedir. 

Bazı DAB’nde L/S oranı 3’den fazla olduğu halde PG’un yeterli ölçüde bulunmadığı 

gösterilmiştir. Sürfaktan yapı ve kompozisyon bozukluklarının ve “surfactan associated 

protein” (SP-A gibi) lerin düşük düzeylerinin RDS gelişiminde önemli rolü olduğu 

belirtilmektedir (8). 

 

 2.1.3 Kardiyolojik bulgular: DAB kardiyomyopati yönünden risk altındadır. 

Yaklaşık %30’unda meydana gelir. Fetal büyüme insülin bağlayan hücre reseptörleri 

tarafından kontrol edilir. Fetal kalp özellikle de interventriküler septum bu reseptörlerden 

son derece zengin olduğu için,  fetal hiperinsülinemi miyokardiyal protein, glikojen ve yağ 

sentezini artırarak miyokard hücrelerinde hiperplazi ve hipertrofiye neden olur (9). Bu 

bebekler kalınlaşmış septum, bazen de kalınlaşmış sağ ve sol ventrikül duvarına sahiptirler. 

Histolojik incelemede miyokard hücrelerinde disorganizasyon, inflamatuar hücre 

infiltrasyonu, sellüler sitoplazmada glikojen depolanması bulunmayıp hidropik değişiklikler 

vardır (10).  Fetal hiperinsülinemiden dolayı kardiyak kas kitlesinde artış vardır ve bu artış 

yenidoğanın doğum ağırlığı ile ilişkili bulunmamıştır. Düşük doğum ağırlıklı 

yenidoğanlarda da septum kalınlığı artmış bulunmuştur (11). DAB’nin çoğu diyastolik 

disfonksiyona rağmen asemptomatikdir (12). Bir kısmında sol ventrikül çıkım yolundaki 

ciddi darlıktan dolayı kalp yetmezliği gelişebilir. Bu anomaliler genellikle 3-6 ay içinde 

geriler. Bu durumların miyokarda etkisi geçicidir. Kalp yetmezliği durumunda medikal 

tedavi gerekebilir. Bazen doğumda ciddi kalp yetmezliği gelişir. Sıklıkla bu vakalar 

intrapartum asfiksiktir ve hipoglisemi ve hipokalsemi vardır, genellikle ventilatöre ihtiyaç 

duyar. Bunların da metabolik anormallikleri tam olarak iyileşebilir (13). Ekokardiyografik 

incelemede başta asimetrik septal hipertrofi olmak üzere, ventrikül duvar kalınlaşması ve 

ventrikül çıkım darlığı görülebilir. Diğer konjenital kalp hastalıklarının sıklığı artmıştır. 

Çalışmalarda en sık ASD ve VSD tespit edilmiştir (14). Kardiyak tutulum derecesi maternal 

diyabet kontrolü ve fetoneonatal hiperinsülinizme bağlıdır. Çalışmalar diyabetin her 

şeklinin gebelikte fetal kalp üzerinde de olumsuz etkilerini göstermiştir. Bu nedenle 

ekokardiyografik inceleme gebeliğin üçüncü trimestırında yapılmalıdır (15, 16). 
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2.1.4 Konjenital anomaliler: Perinatal mortalitenin en önemli nedenini oluşturur. 

Annedeki diyabetin kontrolüne karşın bebekte malformasyon görülme sıklığında henüz 

önemli bir azalma görülmemektedir. Vasküler komplikasyonlu ve Tip 1 diyabetli anne 

bebeklerinde daha fazla saptanmıştır. Görülme sıklığı % 6.4 olup normalden 2-4 kat daha 

fazladır (1). 

 Başlıca anomaliler şunlardır: 

a) Kardiyak anomaliler; ventriküler septal defekt, atrial septal defekt, büyük damarların 

transpozisyonu, aort koarktasyonu.  

b) Gastrointestinal anomaliler; anorektal atrezi, küçük sol kolon, trakeoözofajiyal fıstül, 

situs inversus.  

c)Santral sinir sistemi anomalileri; anensefali, holoprosensefali, meningomyelosel.  

d)Genitoüriner sistem anomalileri; renal agenezi, kistik böbrek, ureteral duplikasyon, 

genital agenezi.  

e) İskelet sistemi anomalileri; kaudal regresyon, femoral hipoplazi, vertebral füzyon, 

hemivertebra.  

Diyabetik embriyopatinin nedeni; kesin olarak bilinmemekle birlikte genetik faktörler, 

maternal vasküler bozukluklar, maternal diyabetin metabolik etkileri sorumlu tutulmaktadır. 

Genetik faktörlerin önemli rolü bulunmamaktadır. Zira diyabetli babaların bebeklerinde 

anomali sıklığı artmamıştır. Konjenital anomalilerin organogenesis esnasında diyabetteki 

intrauterin çevreye bağlı olarak geliştiği ve ilk yedi haftalık embriyonal dönemin bu açıdan 

önemli olduğu düşünülmektedir (17).  

 Bazılarına göre, maternal hiperglisemi intrasellüler askorbit asit düzeyini azaltırken, 

ekstrasellüler dehidroksiaskorbat düzeyini arttırmaktadır. Azalan hücre içi askorbat 

hekzosmonofosfat, şant aktivitesini azaltmakta ve böylece DNA sentezi bozulmaktadır. Bu 

da mitozun durmasına neden olmakta ve hücre bölünmesi engellenmektedir (18). 

 Ancak hipergliseminin tek başına teratojenik etkisi kesinlik kazanmamıştır. İnsülinin ise 

teratojenik olmadığı bilinmektedir. Zira erken gebelikte plasenta insüline geçirgen değilken, 

fetusta on haftadan önce beta hücreleri görülmemektedir. Deneysel çalışmalarda 

hiperketoneminin “somatomedin inhibiting factor” düzeyini arttırdığı ve nöroektodermal 

miyoinositol konsantrasyonunu azalttığı gösterilmiştir. Son zamanlardaki insülin analogu 

olan “relaxin” sekresyonundaki bozuklukların potansiyel teratojenik etkisi olduğu 

düşünülmektedir. Uzun süreli hipogliseminin deneysel hayvan çalışmalarında embryotoksik 

olabileceği belirtilmektedir (19).  
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2.1.5.Hematolojik bulgular: Serumda glikolize hemoglobinler (HbAıc ve HbFl) artmıştır. 

İnsülinin gen ekspresyonunu etkilemesine bağlı olarak gamma globulinden beta globuline 

geçiş gecikmiştir. HbAıc’nin oksijen taşıma kapasitesinin düşüklüğü ve diyabette vasküler 

komplikasyonlara bağlı olarak gelişen plasental yetersizliğin oluşturduğu hipoksi nedeniyle 

fetal eritropoetin artmıştır. Artan eritropoetin % 20-40 olguda polistemi ve hipervizkoziteye 

neden olmaktadır. Ekstrameduller hematopoezis gözlenebilir. Trombositlerde proagregatör 

endoperoksitler artarken PGİ2 azalmakta, trombosit agregasyonu kolaylaşmaktadır. 

Hipervizkozitenin etkisiyle damarlarda mikrotrombüs olmakta ve renal ven trombozu gibi 

hastalıklar normal yenidoğandan daha sık görülmektedir (6). 

 DAB’nde indirekt hiperbilirubinemi oldukça sık saptanmaktadır (% 20-30). Hemoliz, 

artmış eritropoezis, artmış nonhemoglobin katabolizmasının yanı sıra bu bebeklerde 

sürrenallerden salınan glukokortikoidlerin glukuronil transferaz enzimini inhibe etmeleri, 

preterm ve solunum güçlüğü olan bebeklerde duktus venozusun açık kalarak bilirubin 

klirensinin azalmasına yol açması, anneden geçen nonesterifiye yağ asitlerinin karaciğerde 

Y ve Z proteinlerinin bilirubine bağlanmalarını engellemesi ve doğum travmasına bağlı 

sefal hematom indirekt hiperbilirubinemiye neden olmaktadır (19). 

 

2.1.6 Metabolik bozukluklar: Yenidoğanda serum kalsiyum düzeyinin 7 mg/dl veya 

iyonize kalsiyumun 3.5 mg/dl’nin altında bulunması hipokalsemi olarak 

değerlendirmektedir. Hipokalsemi, gebelik yaşı ve maternal diyabet kontrol derecesine 

bağlı olarak değişmektedir. Yüzde onbeş-otuz oranında görülür ve sıklıkta birinci günün 

sonunda ortaya çıkar, genellikle belirti vermez. Hipomagnezemi ise % 30 olguda gözlenir, 

hipokalsemi ve hiperfosfatemi ile birlikte olabilir. Diyabetli gebelerin son dönemlerinde 

yükselen serum kalsiyumunun bebekte fonksiyonel hipoparatroidiye yol açtığı ve buna 

bağlı olarak hipokalseminin geliştiği ileri sürülmektedir. Gestasyonel diyabette 

parathormonun azaldığı gösterilmiştir. Hipomagnezeminin ise direkt olarak parathormonu 

baskıladığı saptanmıştır. Doğum asfiksisine bağlı olarak gelişen hücre yıkımının yol açtığı 

hiperfosfateminin de hipokalsemiyi arttırabileceği belirtilmektedir. Foton absorbsiyometrisi 

ile DAB’nde kemik mineral içeriğinin azaldığı gösterilmiştir (20). 

       Hipoglisemi  DAB’nde en sık görülen ve en önemli metabolik bozukluktur. Doğumdan 

sonraki ilk 72 saatte kan glikozunun prematürlerde 20 mg/dl’nin term bebeklerde 30 

mg/dl’nin, 72 saatten sonra 40 mg/dl’nin altında olması hipoglisemi olarak 

değerlendirilmektedir. Bazıları ise, term bebeklerde glikoz düzeyinin 35 mg/dl’nin (1.9 

mmol/L) , preterm bebekler de ise 25 mg/dl’nin  (<1.4 mmol/L) altında  olmasını 
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hipoglisemi olarak kabul etmektedir (8). Hipoglisemi % 40-50 olguda görülür. Ancak 

semptomatik bebek sayısı, uzamış ağır hipoglisemi ve geç dönem hipoglisemisi azdır. 

Genellikle postnatal ilk dört saat içinde olmakta ve büyük ölçüde spontan düzelmektedir. 

Başlıca hipoglisemi belirtileri, tremor, apne, letarji, emme güçlüğü, hipotoni, hipotermi, tiz 

ağlama, siyanoz ve konvülsiyondur. Görülme sıklığı, maternal glukoz kontrolüne, diyabet 

süre ve şiddetine, kordon kanında glukoz, insülin, C-peptid ve HbAıc düzeyine bağlı olarak 

değişiklik gösterir. Neonatal hipoglisemide doğum sırasındaki annenin kan glikoz düzeyi de 

etkili olmaktadır. Nedeni, annenin glikoz desteğinden yoksun bebekte saptanan 

hiperinsülinizmdir. Henüz antiinsülin hormonları devreye girmemiştir, postnatal 2-4 

saatlerde artması gereken glukagon düzeyi düşüktür. Serum noradrenalin düzeylerinde artış 

gözlenirken, kortikosteroid düzeylerinde değişiklik bulunmamıştır. Bu hormonların 

hipogliseminin düzenlenmesinde etkisiz kaldığı düşünülmektedir. Karaciğerden glikoz 

oluşumu azalmıştır. Hiperinsülinemiye bağlı olarak serbest immunoreaktif insülin düzeyi on 

kat, C-peptid immünoraktivitesi ise üç kat artmıştır, proinsülin düzeyi de yüksektir. Plazma 

serbest yağ asitleri, D-beta hidroksi bütirat, gliserol ve hepatik glikoz yapım oranının 

azalması, eksojen verilen intravenöz glikoz düzeylerinin hızlı düşüşü, hiperinsülineminin 

indirekt nedenlerini oluşturur. Hipogliseminin her hastada belirtiye yol açmamasının nedeni 

belli değildir. Beyinde enerji kaynağı olarak keton cisimlerinin kullanılması ve artan 

glikojenin medulla ve spinal korda yayılarak santral sinir sistemine enerji sağlamasının 

bebeklerde hipogliseminin daha çok asemptomatik seyretmesine yol açtığı düşünülmektedir 

(21). 

 

2.1.7 Prognoz: Konjenital anomalilere bağlı postnatal dönemde mortalite artmaktadır. 

Hipoglisemi çoğu kez düzelirken, 20 yaş civarında insüline bağlı diyabet riski diyabetli 

olmayan anne bebeklerine göre 7 kat artmakta (% 0.5-11), anormal glikoz torelans testi 

ise % 8-27 oranında saptanmaktadır. Eğer baba diyabetli ise risk üç kat artar. Neonatal 

makrozominin ileride obesiteye yol açabileceği gösterilmiştir. Mental gerilik görülme 

sıklığı normal popülasyonla aynı olmasın karşın, serebral palsi, epilepsi ve psikomotor 

gelişim bozukluğu insidansı daha yüksektir. Anne yaşı ve diyabetin kontrolü, maternal 

ketozis, vasküler komplikasyonlar, intrauterin gelişme geriliği, prematürelik ve perinatal 

olaylar bebeğin ilerdeki nörolojik durumunu etkileyen başlıca etmenlerdir (22). 

Gebelikte dikkatli medikal ve obstetrik bakım ve uygun neonatal yaklaşım ile DAB’nde 

görülebilecek çoğu komplikasyonları önlemek, normal bir bebek ağırlığı ve postnatal 

metabolik adaptasyonu sağlamak olasıdır. Çoğu merkezlerde perinatolojistler mümkünse 
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gebelik esnasında tüm kadınların diyabet yönünden taranmasını, hiç olmazsa aşırı kilo alımı,  

iri veya ölü bebek doğum öyküsü, pozitif aile öyküsü ve 25 yaş üstü tüm gebelerde bu 

taramanın yapılması gerektiği konusunda uzlaşmış görünmektedir (23).  

 

  2.2 HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ 

              Hipertrofik kardiyomiyopati (HKM) kalp kasının,  küçük sol ventrikül kavitesi, 

artmış sistolik ve bozulmuş diyastolik   fonksiyonla karakterize hipertrofisidir. Çocuklarda 

obstriktif konjenital kalp hastalıklarına (Aort koarktasyonu, aort stenozu) sekonder 

olabileceği gibi çeşitli metabolik hastalıklara da (glikojen depo hastalığı)eşlik edebilir. 

Çoğunlukla nedeni bilinemez (24). Genellikle hipertrofik kardiyomiyopati, idiyopatik 

hipertrofik subaortik stenoz ya da asimetrik septal hipertrofi olarak bilinir.  Bu patolojide 

aile hikayesi pozitif olabilir. HKM olgularının büyük bir kısmında otozomal dominant geçiş 

gösteren hastalıklı gen bölgeleri tespit edilmiştir (25). Bu patolojinin geçici seyreden, ailevi 

olmayan şekli, diyabetik anne bebeklerinde görülür. 

         HKM’de sol ventrikül morfolojisi, hemodinamik durumun belirlenmesinde temel rol 

oynar. Obstriktif formlarda septumun bazal kısmı genellikle mitral kapak seviyesinde 

oldukça kalınlaşmıştır, mitral kapak sol ventrikül kavitesi içinde sistolik anterior 

pozisyondadır ve end-sistolde sol ventrikül kesit alanı önemli derecede azalmıştır. 

Nonobstrktif HKM de çıkım yolu genellikle açıktır ve mitral kapak seviyesinde ventriküler 

septumun kalınlığı obstrüktif forma göre daha azdır (26). 

         Hipertrofiye septum tarafından sağ ventrikül distorsiyona uğratılabilir. Bu da sağ 

ventrikül çıkım yolunda önemli gradiyente yol açabilir. Sağ ventrikül hipertrofisi, sol kalp 

diyastolik yetmezliği ve artmış sol atriyal basınç sonucu oluşan pulmoner hipertansiyona 

bağlı da gelişebilir (27).  

          Diyastolik disfonksiyon çıkım yolu darlığı bulunan ya da bulunmayan olgularda 

görülebilir. Obstrüktif olsun ya da olmasın HKM’li olgularda sol ventrikül esnekliğinde, 

gevşemesinde  ve dolma fonksiyonlarında bozulma gösterilmiştir. Bu olgularda sol 

ventrikülün erken dolum fazı uzamıştır ve hızlı dolum fazı ve miktarı azalmıştır. Takip eden 

dönemde sol ventrikül dolumunu arttırmak için sol atriyum sistolünde bir artış olur. Sol 

ventrikül diyastolik fonksiyonlarının bozulmasından ventrikül esnekliğinin bozulması, 

ventrikül gevşemesinin uzaması sorumludur. Ventrikül esnekliğinin bozulmasından fibrozis 

ve miyositlerin yanlış organizasyonu sorumludur. Sol ventrikül basıncının düşmesinde 

azalma, izovolemik gevşeme zamanının uzaması, sol ventrikül gevşemesinde bir gecikmeye 
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yol açar. Bu da ventrikül hızlı dolum fazında dolum hızının  ve dolum volümünün 

azalmasına yol açar. 

          Histopatolojik özellikler 4 grupta toplanabilir: Bunlar (1) miyositlerin yanlış 

organizasyonu;(2) fibrozis ve miyokardiyal nedbe dokusu;(3) interstisiyel kollajen 

kompartmanının genişlemesi;(4) küçük intramural koroner arterlerin anomalisidir. 

Ventriküler septum ve sol ventrikül serbest duvarındaki bir çok miyositin transvers çapları 

artmış, birbirleriyle oblik ve dik açılar teşkil edecek şekilde yerleşmişlerdir (28). 

 

2.3. KALP FONKSİYONLARININ BELİRLENMESİ 

 

2.3.1 Sol ve sağ ventrikül fonksiyonlarının ekokardiyografi ile değerlendirilmesi 

Ekokardiyografi(EKO)  kardiyovasküler sistemin yapısal, fonksiyonel ve hemodinamik 

durumunu değerlendirebilmek amacı ile yüksek frekanslı ses dalgaları(2-7,5 MHz) kullanır. 

1954 yılında İsveç’te Edler ve Hertz ultrason ile özellikle mitral kapağa ait ilk kayıtları 

gerçekleştirdiler. Amerika Birleşik Devletlerin’de Joyner ve Reid Pensilvanya 

Üniversitesi’nde 1960’ların başında kalp muayenesinde ultrasonu kullanmaya 

başlamışlardır. İki boyutlu inceleme 1970’lerin ortalarında, Doppler EKO ise 1970’lerin 

sonlarında kullanıma girmiştir. Böylece EKO sadece görüntüleme işleminden öteye giderek 

hemodinamik değerlendirme tekniği olarak da kabul edilmeye başlanmıştır (29). Diagnostik 

ultrasonografi en az 2 MHz frekansa ihtiyaç duyar, ses frekansı arttıkça ses dalgasının vücut 

içinde ilerleyebildiği mesafe azalır. Ancak görüntü rezolüsyonu frekans arttıkça 

iyileşmektedir. EKO ile kalbin 2 boyutlu, M-mode, Doppler ve doku Doppler tekniği ile 

görüntülenmesi sağlanır. 

 

2.3.2 İki boyutlu ve M-mode inceleme: EKO incelemesi transtorasik dört standart pencere 

(parasternal, apikal, substernal ve suprasternal) ile başlar. Bu pencerelerde kalbin kısa ve 

uzun ekseninde çok sayıda görüntü incelenir. Uzun eksen kalbin tabanından apekse sagital 

veya koronal kesiti, kısa eksen ise uzun eksene dik olan kesiti tanımlar. Kalbin morfolojik 

ve fonksiyonel durumu iki boyutlu EKO ile incelenir. Kalbin kantitatif çap, alan, hacim gibi 

ölçümleri iki boyutlu veya iki boyutlu yardımı ile sağlanan M-mode görüntülerden ölçülür 

( 29). 

2.3.3 Doppler inceleme: Doppler etkisi Avusturya’lı fizikçi Christian Doppler tarafından 

1842 yılında tariflendi. Doppler etkisine göre gözlemci ses kaynağına doğru yaklaştıkça 

sesin frekansı artar, uzaklaştıkça azalır. En iyi Doppler ultrason incelemesi transdüser 
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hedefe paralelse olur (30). Bu M-mode ve 2B’ye zıttır, çünkü onlarda en iyi görüntü 90°’lik 

açı ile sağlanır. En iyi Doppler incelemesi düşük frekanslı transdüser ile yapılır, bu da M-

mode ve 2B ekokardiyografide kullanılanın tersinedir.  

Satomura, 1956 yılında Doppler tekniğini kan akım velositesini ölçmek için kullanmıştır. 

En sık kullanılan vurulu(PW) ve devamlı(CW) dalga formlu Doppler Eko’dur. PW’de tek 

bir ultrason kristali ses dalgalarını gönderir ve geri alır. Avantajı M-mode ve 2-boyutlu ile 

çalışabilmesi, noktasal bir bölgeden Doppler sinyali alınmasını sağlaması iken dezavantajı 

velosite ölçümünün sınırlı olmasıdır. PW sisteminin yüksek frekanslı Doppler dalgalarını 

saptamadaki yetersizliğine “aliasing” denir. PW Doppler sisteminde saptanabilen en üst 

frekans sınırına Nyquist limiti denir. Nyquist limitini aşan akımlar ters yönde kayıt verebilir. 

CW Doppler modunda transdüser iki kristalle çalışır, birisi devamlı dalga gönderirken 

diğeri ise yansıyan dalgaları alır ve maksimal Doppler değişimi Nyquist limiti ile sınırlı 

değildir. Bu nedenle CW Doppler en yüksek velositeleri bile kayıt etmede kullanılabilir. 

Renkli Doppler görüntüleme bir PW Doppler fonksiyonudur. Bu yüzden yüksek velositeleri 

görüntülemesi sınırlıdır. Sıklıkla transdüsere yaklaşan akım kırmızı, uzaklaşan akım ise 

mavi olarak boyanır. Aliasing renkli Doppler’de renklerin karışımı olarak görülür, çok 

renklenme varsa o bölgede yüksek bir akım hızı olduğunu gösterir. 

EKO’nun değişik modları ile kalp boyutları, sistolik ve diyastolik ventrikül fonksiyonları, 

debi, basınçlar ve şantlar ölçülebilir. Konjenital kalp hastalığı olan çocukları 

değerlendirmede kardiyak boyutlar önemlidir. Kardiyak boşluklar ve damarların boyutları 

doğumda erişkinin %50’si iken 5 yaşında %75’ine ulaşır, 12 yaşında %90’ıdır. Kardiyak 

boşlukların normal değerlerini elde etmek için birçok çalışma yapılmıştır. Bu değerler 

hastanın boyuna, kilosuna veya vücut yüzeyine indekslenebilir. Kardiyak yapıların 

ölçümlerinde M-mode en uygun yöntemdir. Ölçüm içten içe olacak şekilde yapılmalıdır 

( 31). 

 

 2.3.4 Sol ventrikül  çap ölçümleri:  

Sol ventrikül çap ölçümleri 2B ekokardiyografi rehberliğinde M-mode ekokardiyografi ile 

papiller kas seviyesinde ve parasternal uzun aks pozisyonunda ölçülür (Şekil 1). LV 

kavitesinin uzun çapı, alanı ve hacminin 2B ekokardiyografi ile tespitinin standardizasyonu 

Amerikan Ekokardiyografi Topluluğunca sağlanmıştır (32). 
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Şekil 1.  Papiller kas seviyesinden M-mode ekokardiyografi ile septum, LV sistol ve 
diyastol sonu çaplarının ölçümü. 
 
 
2.3.5 Sistolik fonksiyonlar : LV sistolik fonksiyonu miyokardın kasılma gücü, önyük, 

artyük ve kalp hızının karmaşık ilişkilerinin bir sonucudur. Kasılma gücü miyokard 

liflerinin kısalmalarına bağlıdır. Önyük, ventrikülün diyastol sonu volümüdür ve Frank-

Starling kanununa göre sistolik performans ile ilişkilidir. Artyük, sistolde miyokard 

liflerinin kısalmasına karşı duran dirençtir. Kalp hızı ise diyastolik dolum zamanını 

değiştirerek sistolik fonksiyonu etkiler, kalp hızı artarken diyastolik doluş zamanı kısalır. 

Kasılma fonksiyonu göstergeleri önyük ve artyüke duyarlı olmasına rağmen sıklıkla LV 

fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılır. LV kasılma fonksiyonu göstergeleri EF, FS, 

fraksiyonel alan değişiklikleri, duvar gerilimi, sistolik zaman aralıkları, dairesel liflerin 

kısalma hızıdır (31, 33,34). Sol ventrikül atım hacmi, sistolde aortaya atılan LV diyastolik 

hacmidir. EF, LV atım hacminin diyastol sonu volüme oranıdır. EF>0,6 normal değer 

olarak kabul edilse de bu kesin bir değer değildir. Kullanılan yönteme ve  cinsiyete göre 

farklı değerler söz konusudur. EF klinisyenler tarafından daha çok tanınır, ancak ventrikül 

simetrik olarak kasılmıyorsa EF değerlendirilmesi tam olarak LV sistolik fonksiyonlarını 

göstermez. 
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 100  
EDV

 ESV - EDV  EF ×=
 

 (EF=ejeksiyon fraksiyonu, EDV=diyastol sonu hacmi, ESV=sistol sonu hacmi) FS, sistolik 

S=kısalm şliği, LVSSG=LV sistol sonu 

S ölçümünün bir avantajı ölçümde kare veya küp kullanılmaz, bu nedenle hata olasılığı 

                       Tablo 1: Yaşa göre normal kısalma fraksiyonu (FS) değerleri. 

kasılma sırasında LV çapının yüzde olarak değişimidir. Aşağıdaki formülle hesaplanır. 

 

 

 100    
LVDSG

LVSSG -LVDSG     FS ×=

(F a fraksiyonu, LVDSG=LV diyastol sonu geni
genişliği). 
 

F

azdır. FS, interventriküler septum hareketlerinin düzleştiği prematürelerde, yenidoğanda 

doğumdan sonraki ilk bir kaç günde, RV hipertansiyonu ve volüm yüklenmesi olanlarda 

değersizdir. FS, önyük, artyük, miyokardın kasılma gücü ve kalp hızına aşırı derecede 

duyarlıdır. Yaşla değeri değişir. En yüksek değer yenidoğan döneminin başında saptanır ve 

ilk 4 yıl hızla daha sonrada yavaşça azalır. On dört yaşta plato çizer ( Tablo 1 )  

( 35).                           

 

 

  

     Yaş Kısalma fraksiyonu (FS)

İlk 2 hafta %35-45 

2 yaşa kadar 

e sonrası

%33-43 

2-4 yaş %31-41 

14 yaş v %28-38 

 

.3.6 Diyastolik fonksiyonlar :  

en doğru sonuçların alındığı standart yöntem kalp 

or ve 

oluş 

esnasında intraventriküler gradiyentler ve Doppler velosite değişiklikleri arasındaki ilişki 

 
2

Doluş basınçlarının ölçülmesinde 

kateterizasyonudur. Bu yöntemin girişimsel olması ve her hastaya uygulanamaması, z

pahalı bir işlem oluşu takip amacıyla tekrarının mümkün olmayışı gibi nedenlerle pratikte 

kullanım alanı kısıtlı kalmıştır. Ekokardiografi ise kolay uygulanabilir, tekrarlanabilir, 

güvenilir ve zararsız oluşu ile gerek tanı gerekse takipte kullanılabilir. Ventriküler d
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invazif olarak sol ventrikül basınç ölçümleri ile aynı anda Doppler ölçümleri yapılarak 

gösterilmiştir (36). Diyastolü değerlendirmede EKO önemli rol oynar. Önceleri M-mode 

yöntemi kullanılırken günümüzde Doppler EKO kullanılmaktadır. Mitral, triküspid, 

pulmoner ven ve inferior vena kavanın Doppler akım şekilleri incelenir. Diyastolik 

fonksiyonların ölçümünde sıklıkla mitral akım kullanılır. Bunun için apikal dört boşluk 

pozisyonunda PW Doppler akım örnek volümü atriyoventriküler kapaktan maksimum 

akımı kaydedecek şekilde yerleştirilir. Bu yer genellikle atriyoventriküler kapak anülüsünün 

ventrikül tarafında, kapakçıkların ucuna yakın bir bölgedir. PW  pozisyonu ayarlanırken ses 

dalgasının kan akımına paralel olmasına dikkat edilmelidir. Normal büyüklükteki bir kalpte 

atriyoventriküler akım apikal dört boşluk pozisyonunda dikey düzlem ile yaklaşık 20° açı 

yapar. LV genişlemesi ile birlikte bu açı artar, bu nedenle transdüser ölçüm sırasında buna 

göre yerleştirilmelidir (Şekil 2). Diyastol 4 fazda incelenebilir. İlk faz izovolümik 

relaksasyon zamanı (IRT)’dır. Bu süre LV basıncı düştüğünde aort kapağının 

kapanmasından mitral kapağın açılmasına kadar geçen süredir. Mitral kapağın açılması ile 

pasif doluş zamanı başlar, bu da LA ve LV arasındaki basınç farkı ile ilişkilidir. Erken 

doluştan sonra çok az bir ventriküler doluşun olduğu diyastazis periyodu gelir. Diyastolün 

son fazı aktif fazdır ve atrial kasılmayı gerektirir. Diyastolik akım şekilleri hastalığa özel 

olmayıp belirgin hemodinamik durumları gösterir. Yaş, önyük, artyük, PR mesafesi ve kalp 

hızı gibi bir çok faktör diyastolik Doppler akım eğrilerini etkiler.  Doppler ekokardiyografi 

ile incelenen mitral akım velositesi mitral kapaktaki basınç farkının, pulmoner venöz akım 

da LA doluşunu yansıtır (37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: tirilme pozisyonu ( 35 ).  Diyastolik fonksiyonların ölçümünde transdüserin yerleş
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     Mitral kapaktan geçirilen Doppler akımı yardımı ile ventrikül gevşemesi ile ilgili olan 

diyastolik süreler de ölçülebilir. Mitral kapak diyastolik akım trasesinden ölçülen değerler; 

E hızı ve hız-zaman integrali, A hızı ve hız-zaman integrali, E/A oranı, hızlanma süresi 

(AT), yavaşlama süresi (DT), izovolumik gevşeme süresi (IRT)’dir (Şekil 3) (38). E hızı, 

hızlı ventriküler doluş sırasında, ventriküler doluş hızının tepe noktasını, A ise atriyal 

kasılma sırasında, ventriküler doluş hızının tepe noktasını gösterir. E ve A dalgalarının hız-

zaman integralleri mevcut eğrilerin altındaki alandır. E/A oranı erken ve geç diyastolde 

ventriküler doluş hızlarının birbirine oranıdır (39). 

 
  

 
 

ekil 3: Mitral kapakta vurulu Doppler ekokardiyografi ile diyastolik zaman intervalleri ve 

ımı göstermektedir. Şekil 4B’de ise diyastolik fonksiyon 

Ş
               velositelerin ölçümü. 
 

ekil 4A normal diyastolik akŞ

değişikliği sonucunda E dalgası yüksekliğinin azaldığı, A dalgası yüksekliğinin ise arttığı 

görülmektedir. Bu tip anomali genelde IRT ve DT uzaması ile beraberdir. Buna neden olan 

olay LV gevşemesinde azalma ve diyastol sırasında LV basıncının düşmesindeki 
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yavaşlamadır. Bu durum LV hipertrofisi, miyokardial iskemi, kardiyomiyopati ve hatta 

normal yaşlanma ile de olur. Atriyal kontraksiyon tam boşalmayan LA içinde bulunan kanı 

artmış bir hız ile LV’e iter, bu durum A dalgasının yüksekliğini arttırır. LV’deki bu doluş 

şekli aynı zamanda LA doluş basıncı azalmasında da görülür. Şayet dehidratasyon veya 

hipovolemi varsa veya pulmoner hipertansiyon nedeni ile sol kalbe dönen kan akımı 

azalmışsa, LA’daki düşük doluş basıncı LV’in erken diyastolik doluşunu da azaltacaktır. 

Sistemik  vazodilatör ilaçlar da benzer etki yapar. 

  Şekil 4C’de ise E dalgası uzun, A dalgası ise kısadır, IRT ve DT kısalması ile birliktedir. 

 

            Şekil 4: Diyastolik fonksiyon bozuklukların şematik gösterimi  

   2.3.7 Miyokard performans indeksi ( MPI ) : 

PI (Tei indeksi) ilk kez Tei ve arkadaşları tarafından 1995 yılında dilate 

Bu tipteki mitral akım, yüksek LV doluş basıncı ( KKY, MY, konstriktif-restriktif fizyoloji 

gibi) ile oluşur. MY’inde LA’da yükselen erken diyastolik basınç sonucunda LV’e olan 

erken akım hızlanır ve atriyal sistol ile nispeten az miktarda kan pompalanır. MY’de artmış 

sol atriyum basıncı, yüksek E dalga velositesi yapar. Bu durum restriktif veya konstriktif  

LV doluş şekline de benzer. Resriktif-konstriktif LV doluş şeklinde, LA-LV basınç 

gradiyenti çok yüksektir, LV’e akım hızlanır, bununla beraber restriksiyon veya 

konstriksiyon LV basıncında hızla artışa da neden olur ve LV’e olan akım aniden durur. 

Konstriksiyon veya restriksiyon ventriküle doluşu sınırlar ve A dalgasının yüksekliği azalır 

( 38 ).  

             

 

 

 

 

 

  

 

  

  

M

kardiyomiyopatili bir grup hastaya uygulanarak yayınlandı. Tei ve arkadaşlarının öne 

sürdüğü indeks, normal Doppler EKO incelemesi ile kolaylıkla elde edilebildiğinden ve ön 

yük, artyük, kalp hızı ve kan basıncı gibi değişikliklerden etkilenmediğinden, klinikte 

kullanımı kolaydır (40). 
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          Ventrikülün şekil değişiklikleri veya endokard sınırının tam belirlenemeyişine    bağlı  

 olarak sistolik fonksiyon EF ile doğru olarak ölçülemeyebilir. Diyastolik fonksiyon 

bozukluğunu tespit etmede yardımcı olan mitral doluş akım hızları da doğru sonuç 

vermeyebilir, zira bu hızlar ön ve artyük değişiklikleri ile taşikardiden belirgin şekilde 

etkilenirler. Kalp fonksiyonlarını değerlendirirken tek tek zaman aralıkları Doppler akım 

profillerinden kolaylıkla elde edilseler de kalp hızı ve yüklenmelere duyarlı oldukları için 

klinik kullanımları sınırlıdır (30). Bu yüzden Tei ve arkadaşlarının önerdiği MPI bu 

zorlukları ortadan kaldırabilecek bir yöntem olarak klinik kullanıma girmiştir.  

 

 
 

PI : Miyokard performans indeksi, ICT : İzovolumik kasılma zamanı, IRT : İzovolumik gevşeme zamanı,  

jeksiyon zamanı 

" a " değeri AV kapakların kapanmasından açılışına kadar geçen süredir. " c " değeri 

       

bitiminden ventrikül ejeksiyonunun başlamasına kadar geçen süredir. 

M

ET : E

                                         Şekil 5: MPI ölçümü (41). 

 

 

ise R dalgasının üst ucundan AV kapağın açılmasına kadar geçen süredir. Ejeksiyon zamanı  

(b değeri ) semilunar kapaktan geçen akım süresidir. " d " değeri ise en yüksek R dalgasının 

tepesinden ejeksiyon zamanının sonuna kadar olan süredir. MPI şu şekilde hesaplanır :  

MPI=(a-b)/b (41). IRT, ventrikül ejeksiyonunun bitiminden ventriküler doluşun 

başlamasına kadar geçen süredir. IRT= c – d formülü ile hesaplanır. ICT, ventrikül doluşun 
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ICT= (a-b)- IRT  formülü ile hesaplanır( Şekil 5). Ventrikül fonksiyonunu değerlendirmeye 

yarayan MPI izovolümik zaman aralıklarının toplamının ejeksiyon zamanına oranıdır :  

ıkla 

iş bir yelpazede hastalığın ciddiyeti ile uygunluk gösteren 

lan invaziv 

lışma

hızından bağımsızdır, çocuklar ve erişkinlerde 

olaylı

yografi ile ölçülen değerler 

lerine dayanarak kalp siklusu 

rasında miyokard hareketinin kantitatif olarak değerlendirilmesi prensibine dayanmaktadır. 

MPI = ( ICT + IRT ) / ET ( 42 ).  

        MPI’nın birçok pratik yönü vardır : 1 – Klasik Doppler ölçüm teknikleri ile kolayl

elde edilir. 2 – Erişkinler için gen

değer tablosu vardır. 3 – Kalp hızı ve kan basıncı’ na göre ayarlamaya gerek yoktur.  

4 – Ventriküllerin geometrik şekline bağımlı değildir. 5 – Hem sol, hem de sağ ventriküle 

uygulanabilir. 6 – Hem sistolik, hem de diyastolik fonksiyonları kapsar ( 30 ).   

 Daha önceden yapılan çalışmalarda, MPI’nin ventrikül fonksiyonlarının tümünü 

gösteren invaziv olmayan bir yöntem olduğu ispatlanmıştı. Eşzamanlı yapı

ça larda elde edilen basınç kayıtları ile MPI’ nın ilişkili olduğu gösterilmiştir. Doppler 

ile elde edilen ICT/ET oranı ile invaziv yöntemle ölçülen birim zamandaki ventrikül 

içindeki basınç değişiklikleri ( +dP/dt ) değerleri ilişkili iken, IRT / ET oranı ile (-dP / dt ) 

değerleri ilişkili bulunmuştur (43, 44, 45 ). 

 MPI ventrikül fonksiyonunu göstermede basit, kantitatif ve ventrikülün geometrik 

şekli ile ilgili olmayan bir indekstir. Kalp 

k kla elde edilebilir (42). 

 
2.3.8 Doku Doppler ekokardi

 

     Bu yeni yöntem miyokarttan yansıyan Doppler sinyal

sı

İlk kez 1989 yılında Iseaz ve arkadaşları tarafından tanımlanmış olup 1992 yılında 

McDicken ve arkadaşları tarafından klinik kullanıma sokulmuştır (44). Miyokardın hareketi, 

yüksek genlikte ve düşük hızda sinyallerin yansımasına yol açarken bunun tersine 

eritrositlerin hareketi düşük genlikte ve kısmen yüksek hızda sinyallere neden olur. Klasik 

Doppler incelemelerinde, kan akım hızının ölçülmesi amaçlandığından dokulardan yansıyan 

sinyallerin değil, kan havuzundan yansıyanların kaydedilmesi gerekir. Miyokard hareketi 

transdusere doğru ise kırmızı, transduserden uzaklaşıyorsa mavi renktedir. Rengin parlak 

olması hareket hızındaki artışı yansıtır. Miyokard hareketiyle ilgili veriler PW Doppler 

formatında da gösterilebilir ve miyokarda ait Doppler parametreleri ölçülebilir. Tipik bir 

spektral görüntüde sistol sırasında sol ventrikülün  merkezine yönelen bir sinyal (Sm) ve 

diyastol sırasında merkezden uzaklaşan iki farklı sinyal (Em: erken diastolde, Am; geç 
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diastolde) gözlenir. İzovolumik kontraksiyon ve relaksasyon zamanlarında da başka 

sinyaller kaydedilmektedir (45).  

     Miyokardiyal erken diyastolik peak dalga velositesi (Em): EKG’deki P dalgasından 

a, EKG’deki P dalgasından 

mede 

gasının 

sonu ile Em’nin başlangıcı 

Sm dalgasının başlangıcı ile bitişi 

: Doku Doppler ile ölçülen bu indeks 

ei indeksi:    a’– b’ 

hemen sonra görülen ve doku Doppler ekokardiyografide de izoelektrik hattın altındaki ilk 

negatif dalgadır, diyastolun ilk dalgası olarak kabul edilir (46 ). 

     Atriyal sistolik peak dalga velositesi (Am): Diyastolik fazd

hemen sonra görülen ikinci negatif dalga olarak kabul edilir. Doku Doppler görüntülemede 

izoelektrik hattın altındaki ikinci negatif dalga velositesi olarak değerlendirilir (46).    

     Miyokardiyal sistolik peak dalga velositesi (Sm): Doku Doppler görüntüle

izoelektrik hattın üstündeki ilk pozitif dalga velositesi olarak değerlendirilir (46).     

     İzovolumik kontraksiyon zamanı (IVCTm): Am dalgasının bitimi ile Sm dal

başlangıcı arasındaki mesafenin süre olarak ölçümüdür (47). 

     İzovolumik relaksasyon zamanı (IVRTm): Sm’nin 

arasındaki mesafenin süre olarak ölçümüdür (46).     

     Miyokardiyal kontraksiyon zamanı (CTm): 

arasındaki mesafenin süre olarak ölçümüdür (47). 

     Tei İndeksi (Miyokard performans indeksi)

sistolik ve diyastolik miyokardiyal performansı gösterir. Tei indeksi çocuklarda pulsed 

Dopplerle elde edilen MPİ sonuçlarına uyumluluk göstermektedir. Farklı olarak doku 

Doppler ile hesaplanmasının yararı, kontraksiyon ve relaksasyonun aynı kardiyak siklusta 

hesaplanabilmesidir  (46). 

                                         T     formülü ile hesaplanabilir.  

ografi ile ölçülen Am’nin bitişi ile Em’nin 

                                                                   b' 

     Formüldeki a´ doku Doppler ekokardiy

başlangıcı arasındaki süre, b’ ise Sm (miyokardiyal sistolik dalga velositesi)’nin başı ile 

bitişi arasındaki süredir (Şekil 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18



Em→ ←Am

___

Sm→

_____
a’

_____b’

    

Şekil-6: Tei indeksinin doku Doppler ekokardiyografi ile hesaplanması 
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3. MATERYAL VE METOD 

  3.1 Çalışma grupları  

      Bu çalışma  01.01.2006-01.09.2008 tarihleri arasında  Selçuk Üniversitesi Meram  Tıp 

Fakültesi (S.Ü.M.T.F) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyoloji 

 

afi yöntemleri ile incelendi. Hastalar yenidoğan 

erilerek izin alındı. Konjenital kalp 

örüntüler hastalar sırtüstü pozisyonda Hewlett-Packard Sonos 5500 (Hewlett-Packard Co, 

 sistemi ve 5 - 12 MHz’lik proplar kullanılarak elde edildi. 

nunda LV( sol ventrikül) çıkım yolu ve 

er ekokardiyografik incelemeler, pulsed Doppler ile apikal 

Bilim Dalı’nda  yapılmıştır                       

     Çalışma grupları Pediatrik Kardiyoloji Ekokardiyografi Laboratuvarı’nda M-Mode,

Doppler ve doku Doppler ekokardiyogr

döneminde değerlendirildi. Çalışma, prospektif tipte bir vaka-kontrol çalışmasıdır. 

Çalışmada  ekokardiyografik inceleme sonucu interventriküler septum kalınlığı normalden 

büyük olan 16  DAB( %36) ve septum kalınlığı normal sınırlarda olan 29  DAB( %64)  

çalışma gurubu olarak alındı. Kontrol grubu ise aynı tarihlerde aynı hastanede doğan term ve 

sağlıklı, annesi diyabetik olmayan 50 bebekden oluştu.  

S.Ü.M.T.F etik kurulundan onay alındıktan sonra çalışmaya başlanıldı. Ayrıca tüm 

ebeveynlere çalışmanın amacı ve içeriği hakkında bilgi v

hastalığı olan, dismorfik bulguları olan, genel durumu bozuk, asfiktik, prematür, ağır 

derecede solunum sıkıntısı olan, travmatik doğum öyküsü olan, intrauterin enfeksiyon 

bulguları olan hastalar çalışmadan çıkartıldı. 

 

3.2 Ekokardiyografik inceleme 

 G

Andover, Massachusetts) ultrason

Ekokardiyografik incelemeler American Society of Echocardiography’ nin önerdiği standart 

görüntüleme teknikleri kullanılarak yapıldı (32). 

İki boyutlu ekokardiyografi ile apikal dört boşluk pozisyonunda boşluk genişlikleri 

değerlendirildi. Parasternal uzun eksen pozisyo

IVS( interventriküler septum) incelendi. Papiller kas seviyesinden M-mode kesitler alınarak 

LVDSG(sol ventrikül diyastol sonu genişliği), LVSSG( sol ventrikül sistol sonu genişliği) 

septum kalınlık ölçümleri yapıldı. DAB’lerin hiçbirinde LV ve RV çıkım yollarında 

gradiyent artışı tesbit edilmedi. 

 Elde edilen veriler genel bilgilerde bahsedilen formüller yardımı ile değerlendirilerek EF 

ve FS hesaplandı.  Doku Doppl

dört boşluk pozisyonunda yapıldı. Sample volüm (2-5 mm), mitral ve triküspid anulusun 
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septal ve lateral kenarlarına yerleştirildi ve sinyal kalitesini optimale getirmek için Doppler 

ışınları miyokard duvar segmentine mümkün olduğunca paralel hale getirildi. Doppler 

ışınları ile ventrikülün longitüdinal hareketi arasındaki açı mümkün olduğunca küçük 

tutulmaya çalışıldı. Doppler velositesinin strip chard kayıtları, 50 mm/s ve 5 ms time 

rezolüsyonunda alındı. Doppler sinyal kalitesi; Nyquist limiti 10-30 cm/s’ye ve sweep 

speed en az 100 mm/s’ye indirilerek elde edildi.   

 

Sol ventrikül M-Mode ekokardiyografik ölçümleri: 

saplanmasında hacimler kullanıldı:       Ejeksiyon fraksiyonu (EF): Ejeksiyon fraksiyonu he

                            EF  =               LV diyastol sonu hacmi- LV sistol sonu hacmi   x 100 

                                                                       LV diyastol sonu hacmi  

     Fraksiyonel kısalma (FS): Fraksiyonel kısaltmayı hesaplamak için çap ölçümleri 

              FS  =        LVDSG –LVSSG  

kullanıldı. 

                  x 100      

ite genişliği 

kımları (E-A): Mitral ve triküspid akım, apikal 4-

                                                           LVDSG 

          LVDSG=Sol ventrikül diyastol sonu kav

          LVSSG =Sol ventrikül sistol sonu kavite genişliği  

Doppler ekokardiyografik ölçümleri: 

                    Mitral ve Triküspid kapak a

boşluk pozisyonda, sample volüm  mitral ve triküspid kapağın uç kısmına konularak pulsed 

Doppler ile alındı. Işının kan akımına paralel gelmesinde renkli Doppler yol gösterici olarak 

kullanıldı (48). Diyastolik erken doluş peak velositesi (E ), diyastolik geç doluş peak 

velositesi (A) ve bunların birbirine oranı (E/A) değerlendirildi (Şekil-7, 8) (49). 
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A E E A 

        Şekil-7: Mitral kapaktan elde edilen diyastolik erken doluş peak velositesi (E) ve 

diyastolik geç doluş peak velositesi (A) 

 

               

 
             Şekil-8: Triküspid kapaktan elde edilen diyastolik erken doluş peak velositesi 

(E) ve diyastolik geç doluş peak velositesi (A) 
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Doku Doppler ekokardiyografik ölçümleri:  

 

     Doku Doppler ekokardiyografik incelemeler, pulsed Doppler ile apikal dört boşluk 

pozisyonda yapıldı. Sample volüm (2 mm), mitral kapağın LV duvarı, triküspid kapağın da 

RV duvarı ile birleşme yerine ve septumun bazal kısmına konuldu (35). 

     Miyokardiyal erken diyastolik peak dalga velositesi (Em): Doku Doppler 

ekokardiyografik incelemede izoelektrik hattın altında, EKG’de P dalgasından hemen 

sonrasına tekabül eden ilk negatif dalganın velositesi olarak ölçüldü (46). 

     Atriyal sistolik peak dalga velositesi (Am): Diyastolik fazda, EKG’deki P dalgasından 

hemen sonra görülen, doku Doppler incelemede ikinci negatif dalganın velositesi olarak 

değerlendirildi (46). 

     Miyokardiyal sistolik peak dalga velositesi (Sm): Doku Doppler görüntülemede 

izoelektrik hattın üstündeki ilk pozitif dalganın velositesi olarak ölçüldü (46). 

     Em/Am: Doku Doppler görüntülemede izoelektirik hattın altındaki ilk negatif dalga 

velositesinin (Em), ikinci negatif dalga velositesine (Am) bölünmesi ile elde edildi. 

     E/Em oranı: Diyastolik erken doluş peak velositesinin (E ), doku Dopplerde elde edilen 

Em dalgasına bölünmesi ile hesaplandı. 

     İzovolemik kontraksiyon zamanı (IVCTm): Am dalgasının bitimi ile Sm dalagasının 

başlangıcı arasındaki mesafe süre olarak ölçüldü (46). 

     İzovolemik relaksasyon zamanı (IVRTm): Sm’nin sonu ile Em’nin başlangıcı 

arasındaki mesafe süre olarak ölçüldü (46). 

     Miyokardiyal kontraksiyon zamanı (CTm): Sm dalgasının başlangıcı ile bitişi 

arasındaki mesafe süre olarak ölçüldü (Şekil-11) (46). 

     IVCTm/CTm: Am’nin sonu ile Sm’nin başlangıcı arasındaki sürenin (IVCTm), Sm 

dalgasının başlangıcı ile bitişi arasındaki süreye (CTm) oranı olarak değerlendirildi. 
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___IVCTm

__IVRTmSm→

Em→ ←Am

____
CTm

    

Şekil-9: Doku Doppler ekokardiyografi ile ölçülen değerler        

                        

     Tei İndeksi: LV için Tei indeksi:    a’– b’     formülü ile hesaplandı.  

                                                                 b' 

Formüldeki a´ doku Doppler ekokardiyografi ile ölçülen Am’nin bitişi ile Em’nin 

başlangıcı arasındaki süre, b’ ise Sm (miyokardiyal sistolik dalga velositesi)’nin başı ile 

bitişi arasındaki süre olarak ölçüldü (Şekil-9). 

 

                

3.3 İstatistiksel inceleme 

 

    Veriler SPSS 13.0 paket programına girildi. Parametreler ± standart sapma (SD) olarak 

verildi. Verilerin analizinde Oneway Anova testi kullanıldı. Fark çıkan parametrelerde Post 

Hoc  analizinde Tukey HSD testi kullanıldı.  İstatistiksel anlamlılık değeri için P≤ 0.05 

alındı.  
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4. BULGULAR 

Grupların genel özelliklerine bakıldığında cinsiyet ve  gestasyon haftası bakımından  

farklılık yoktu. Çalışma grubunun her ikisinde de kontrol grubuna göre doğum kiloları 

açısından istatistiki olarak fark vardı (P= 0.001)( Tablo 2 ). 

 

Tablo 2. Çalışma ve kontrol gruplarının genel özellikleri 
 Grup1 

n =16 
Grup 2 
n = 29 

Kontrol 
n = 50 

P 

Cinsiyet 
(E/K) 

 9/7 16/13 25/25 0.450 

Doğum 
kilosu(gr) 

4406±743 3553±699 3085±256 0.001 

Gestasyon 
haftası 

38.25±0.65 38.05±0.61 39.08±0.78 0.613 

P <0,05 istatistiksel olarak anlamlı 

 

4.1 . SOL VENTRİKÜL M- MODE EKOKARDİYOGRAFİK ÖLÇÜMLERİ 

     M-mode ekokardiyografik incelemede DAB grubundaki vakaların diyastol esnasında 
alınan interventriküler septum ölçümleri  Tablo 3’te verildi. 
  
Tablo 3. Grup 1 ve Grup 2 DAB’lerinin  interventriküler septum değerleri 

 IVS kalınlığı ( mm )  IVS normal değeri ( mm) 

Grup 1  ( n = 16 ) 8.75 ± 3.1 4.5  -   5  

Grup 2  ( n = 29) 4.22 ± 0.7 4.5  -  5 

 

IVS: İnterventriküler septum  

 

     M-mode ekokardiyografik incelemede, çalışma ve kontrol grubunun EF ve FS olarak 

verilen sol ventrikülün sistolik fonksiyonları normal sınırlarda bulundu. Gruplar arasında 

EF ve FS açısından anlamlı bir farklılık saptanmadı (P>0.05)( Tablo 4). 
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Tablo 4. Çalışma ve kontrol gruplarında EF ve FS’nin ortalama ve P değerleri 
 
 Grup1 

n =16 
Grup 2 
n = 29 

Kontrol 
n = 50 

P 

EF 
 

0.80±0.08 0.80±0.05 0.79±0.06 
 

0.819 

FS 0.50±0.10 0.47±0.05 0.46±0.06 0.159 

 
EF: Ejeksiyon fraksiyonu  FS: Fraksiyonel kısalma  

P<0,05 istatistiksel olarak anlamlı 

 

4.2 DOPPLER EKOKARDİYOGRAFİK ÖLÇÜMLERİ 

 

Sol ventrikül Doppler ekokardiyografik ölçümleri 

 

  DAB (grup 1 ve 2) ve kontrol grupları mitral kapak  diyastolik erken doluş peak velositesi 

(E) ve diyastolik geç doluş peak velositesi (A)  açısından karşılaştırıldığında DAB grubunda 

kontrol grubundan anlamlı olarak daha düşük bulundu (P değeri her biri için 0.001). Grup 1 

ve 2 birbirinden bağımsız olarak aynı parametreler açısından (E ve A velositeleri) kontrol 

grubu ile  karşılaştırıldığında E ve A velositelerinin grup 1 ve 2’de kontrol grubundan 

anlamlı olarak daha düşük olduğu bulundu (her biri için *P değeri 0.001). 

DAB (grup 1 ve 2) ve kontrol grupları E/A oranı açısından değerlendirildiğinde E/A oranı 

DAB grubunda kontrol grubundan anlamlı olarak daha düşük bulundu ( P= 0.001). Grup 1 

ve 2 birbirinden bağımsız olarak E/A oranı açısından kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 

grup 1 ve 2’de E/A oranının kontrol grubundan anlamlı olarak daha düşük olduğu saptandı 

(her biri için *P değeri 0.001). Veriler incelendiğinde her iki DAB grubunda kontrol 

grubundan farklı olarak mitral kapak  diyastolik erken doluş peak velositesinin (E),  

diyastolik geç doluş peak velositesinden (A) daha düşük olduğu görüldü. (Tablo-5).     

 

Tablo-5: Sol ventrikül Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilen parametreler  

 Grup 1 Grup 2 Kontrol P değeri * P 
E( cm/sn) 49.4±12.6 45.3±8.6 66.6±14.5  0.001 0.001 
A( cm/sn) 55.1±13.7 48.9±7.8 60.9±15.8  0.001 0.001 
E/A oranı 0.92±0.29 0.93±0.2 1.1±0.1  0.001 0.001 
 E: Mitral kapak diyastolik erken doluş peak velositesi A: Mitral kapak diyastolik geç doluş 

peak velositesi 

 P<0,05 istatistiksel olarak anlamlı 
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Sağ ventrikül Doppler ekokardiyografik ölçümleri 

 

  DAB (grup 1 ve 2) ve kontrol grupları triküspid kapak  diyastolik erken doluş peak 

velositesi (E) ve diyastolik geç doluş peak velositesi (A)  açısından karşılaştırıldığında DAB 

grubunda kontrol grubundan anlamlı olarak daha düşük bulundu (P değeri her biri için 

0.001). Grup 1 ve 2 birbirinden bağımsız olarak aynı parametreler açısından (E ve A 

velositeleri) kontrol grubu ile  karşılaştırıldığında E ve A velositelerinin grup 1 ve 2’de 

kontrol grubundan anlamlı olarak daha düşük olduğu bulundu (her biri için *P değeri 0.001). 

DAB (grup 1 ve 2) ve kontrol grupları E/A oranı açısından değerlendirildiğinde E/A oranı 

bakımından anlamlı bir fark bulunamadı( P = 0.213). Veriler incelendiğinde her iki DAB 

grubunda ve kontrol grubunda triküspid kapak  diyastolik erken doluş peak velositesinin (E),  

diyastolik geç doluş peak velositesinden (A) daha düşük olduğu görüldü (Tablo-6).  

 

 

Tablo-6: Sağ ventrikül Doppler ekokardiyografik inceleme ile değerlendirilen    

  parametreler  

 

 Grup 1 Grup 2 Kontrol P değeri * P 
E( cm/sn) 45.07±13.9 36.78±7.2 57.1±12.2 0.001 0.001 
A( cm/sn) 47.44±12.3 48.5±10.7 63.4±10.9 0.001 0.001 
E/A oranı 0.78± 0.42 0.77±0.17 0.76±0.02 0.213    - 
P<0,05 istatistiksel olarak anlamlı 

 

 

4.3 DOKU DOPPLER  EKOKARDİYOGRAFİK ÖLÇÜMLERİ 

 

Sol ventrikül doku Doppler ekokardiyografik ölçümleri 

      DAB (grup 1 ve 2) ve kontrol grupları Em, Am, ve Sm velositeleri açısından 

karşılaştırıldığında, DAB grubunda bu parametrelerin kontrol grubundan anlamlı olarak 

daha düşük olduğu bulundu (her biri için P değeri 0.001). Grup 1 ve 2 birbirinden bağımsız 

olarak aynı parametreler açısından kontrol grubu ile karşılaştırıldığında grup 1 ve 2’de bu 

parametrelerin kontrol grubundan anlamlı olarak daha düşük olduğu saptandı (her biri için 

*P değeri 0.001) 
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    DAB gruplarında (grup 1 ve 2) kontrol grubundan farklı olarak Am velositesi ortalaması, 

Em velositesi ortalamasından daha büyük olarak bulundu. 

    DAB (grup 1 ve 2) ve kontrol grupları Em velositesinin Am velositesine oranı (Em/Am) 

açısından karşılaştırıldığında bu oranın DAB grubunda kontrol grubundan anlamlı olarak 

daha düşük olduğu bulundu ( P= 0.030). DAB grubunda Em/Am oranı 1’in altında 

bulunmuştur. Grup 1 ve 2 birbirinden bağımsız olarak Em/Am oranı açısından kontrol 

grubu ile karşılaştırıldığında  sadece grup 2’de  (0.93 ±0.26) bu oranın kontrol grubundan 

( 1.1±0.28) anlamlı olarak daha düşük olduğu bulundu (* P = 0.035).   

CTm ve IVRTm DAB (grup 1 ve 2) gruplarında kontrol grubundan anlamlı olarak daha 

düşük bulundu (P değeri ilki için 0.001, ikincisi için 0.030). CTm ve  IVRTm grup 1 ve 

2’de kontrol grubundan anlamlı olarak daha düşük bulundu ( her biri için *P değeri 0.001).  

 Gruplar arasında IVCTm/CTm oranı ve IVCTm açısından anlamlı fark tespit edilmedi ( P 

değeri ilki için 0.816, ikincisi için 0.612). 

     Tei indeksi için DAB ve kontrol grupları arasında anlamlı olarak fark bulundu ( P = 

0.015) Tei İndeksi; grup 1 DAB grubunda (0.50 ±0.11) kontrol grubundan ( 0.48±0.15) 

anlamlı olarak daha yüksek bulundu (* P = 0.019) ( Tablo 7 ). 

 

Tablo-7: Sol ventrikülde Doku Doppler ekokardiyografi ile elde edilen parametreler  

 
 Grup 1 Grup 2 Kontrol P  * P 
Em (cm/sn)   7.29 ± 2.9   7.08 ± 1.8     9.6 ± 1.8 0.001 0.001 
Am ( cm/sn)   7.83 ± 2.7   7.86 ± 2.3   8.38 ± 2.3 0.001 0.001 
Sm ( cm/sn)   6.13 ± 1.8   5.84 ± 1.5   7.43 ± 1.49 0.001 0.001 
IVCTm (sn) 0.044 ± 0.009 0.044 ± 0.008 0.046 ± 0.022  0.612     - 
IVRTm (sn) 0.046 ± 0.009 0.047 ± 0.007 0.057 ± 0.014 0.030 0.001 
CTm (sn) 0.182 ± 0.030 0.194 ± 0.018 0.226 ± 0.075 0.001 0.001 
Em/Am   0.97 ± 0.38   0.93 ± 0.26     1.1 ± 0.28 0.030 0.035 
IVCTm / CTm   0.23 ± 0.05   0.22 ± 0.04   0.24 ± 0.02 0.816    - 
Tei indeksi   0.50 ± 0.11   0.47 ± 0.08   0.48 ± 0.15 0.015 0.019 
P<0,05 istatistiksel olarak anlamlı 

 

Septum doku Doppler ekokardiyografik ölçümleri 

      DAB (grup 1 ve 2) ve kontrol grupları Em, Am, ve Sm velositeleri açısından 

karşılaştırıldığında, DAB grubunda bu parametrelerin kontrol grubundan anlamlı olarak 

daha düşük olduğu bulundu (her biri için P değeri 0.001). Grup 1 ve 2 birbirinden bağımsız 

olarak aynı parametreler açısından kontrol grubu ile karşılaştırıldığında grup 1 ve 2’de bu 

parametrelerin kontrol grubundan anlamlı olarak daha düşük olduğu saptandı (her biri için 

*P değeri 0.001).    
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    DAB gruplarında (grup 1 ve 2) ve kontrol grubunda Am velositesi ortalaması, Em 

velositesi ortalamasından daha büyük olarak bulundu. 

   IVCTm, IVRTm, CTm ve IVCTm/CTm oranı ortalama değeri bakımından gruplar 

arasında anlamlı fark yoktu( P> 0.05) Em/Am oranı ve Tei indeksi açısından da aynı gruplar 

arasında önemli bir farklılık tespit edilmedi( P> 0.05) ( Tablo 8). 

 

Tablo-8: Septumda doku Doppler ekokardiyografik inceleme ile elde edilen 

parametreler  
 Grup 1 Grup 2 Kontrol P   * P  
Em (cm/sn)     6.5 ± 2.1   6.46 ± 1.79   7.06 ± 1.5 0.001 0.001 
Am ( cm/sn)     6.7 ± 1.4   7.24 ± 2.12   8.46 ±  2.1 0.001 0.001 
Sm ( cm/sn)     5.5 ± 1.3    5.7  ±  1.49   7.1   ±  1.1 0.001 0.001 
IVCTm (sn) 0.046 ± 0.009 0.044 ± 0.007 0.046 ± 0.014 0.900     - 
IVRTm (sn) 0.045 ± 0.011 0.044 ± 0.006 0.049 ± 0.013 0.267    - 
CTm (sn) 0.205 ± 0.028 0.197 ± 0.018 0.200 ± 0.011 0.312    - 
Em/Am   0.97 ±  0.3   0.92 ± 0.23 0.85 ± 0.17 0.198    - 
IVCTm / CTm   0.22 ± 0.05   0.22 ± 0.04 0.22 ± 0.02 0.995    - 
Tei indeksi   0.46 ± 0.09   0.45 ± 0.06 0.43 ± 0.02 0.880    - 
p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı 

 

Sağ ventrikül doku Doppler ekokardiyografik ölçümleri 

      DAB (grup 1 ve 2) ve kontrol grupları Em, Am, ve Sm velositeleri açısından 

karşılaştırıldığında, DAB grubunda bu parametrelerin kontrol grubundan anlamlı olarak 

daha düşük olduğu bulundu (her biri için P değeri 0.001). Grup 1 ve 2 birbirinden bağımsız 

olarak aynı parametreler açısından kontrol grubu ile karşılaştırıldığında grup 1 ve 2’de bu 

parametrelerin kontrol grubundan anlamlı olarak daha düşük olduğu saptandı (her biri için 

*P değeri 0.001).   

    DAB gruplarında (grup 1 ve 2) ve kontrol grubunda Am velositesi ortalaması, Em 

velositesi ortalamasından daha büyük olarak bulundu. 

    DAB (grup 1 ve 2) ve kontrol grupları Em velositesinin Am velositesine oranı (Em/Am) 

açısından karşılaştırıldığında anlamlı fark bulundu ( P= 0.025). Grup 1 ve 2 birbirinden 

bağımsız olarak kontrol grubu ile Em/Am oranı açısından  karşılaştırıldığında grup 2’de  

(0.73 ±0.14) bu oranın grup1’den ( 0.89±0.38) anlamlı olarak daha düşük olduğu  bulundu 

(* P = 0.022).  DAB (grup 1,2) ve kontrol grubunda sağ ventrikülde bakılan Em/Am oranı 

1’ in altında bulunmuştur. 

CTm ve IVRTm  DAB (grup 1 ve 2) gruplarında kontrol grubundan anlamlı olarak daha 

düşük bulundu (P değeri her biri için 0.001). CTm ve  IVRTm grup 1 ve 2’de kontrol 

grubundan anlamlı olarak daha düşük bulundu ( her biri için *P değeri 0.001).  IVCTm 
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DAB ( grup 1 ve 2) gruplarında kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı  fark bulundu 

( P= 0.001)  grup 1’de; grup 2 ve kontrol gubuna göre anlamlı olarak daha yüksek tespit 

edildi(* P = 0.001). 

IVCTm/CTm oranı bakımından DAB ve kontrol grupları birlikte değerlendirildiğinde 

anlamlı fark bulundu( P = 0.007)  Grup 1’de kontrolden anlamlı olarak yüksek bulundu(* P 

= 0.005) 

        Tei indeksi için DAB ve kontrol grupları arasında sınırda anlamlı olarak fark bulundu 

( P = 0.005) Tei indeksi grup 1 DAB’lerinde (0.51 ±0.13) kontrol grubundan  (0.48±0.11) 

anlamlı olarak daha yüksek bulundu (* P = 0.004) ( Tablo 9 ). 

 

Tablo-9: Sağ ventrikülde doku Doppler ekokardiyografi ile elde edilen parametreler  
 Grup 1 Grup 2 Kontrol P değeri * P 
Em (cm/sn) 6.7 ± 1.4 6.8 ± 1.6 7.9 ± 1.2 0.001 0.001 
Am ( cm/sn) 8.4 ± 2.8 9.3 ± 1.8 11.07 ± 2.4 0.001 0.001 
Sm ( cm/sn) 6.6 ± 1.84 6.9 ± 1.3 8.1 ± 1.6 0.001 0.001 
IVCTm (sn) 0.049 ± 0.009 0.043 ± 0.006 0.043 ± 0.019 0.001 0.001 
IVRTm (sn) 0.049 ± 0.011 0.051 ± 0.022 0.055 ± 0.013 0.001 0.001 
CTm (sn) 0.194 ± 0.029 0.196 ± 0.036 0.207 ± 0.075 0.001 0.001 
Em/Am 0.89 ± 0.38   0.73 ± 0.14 0.81 ± 0.10 0.025 0.022 
IVCTm / CTm 0.25 ± 0.05 0.23 ± 0.04 0.22 ± 0.02 0.007 0.005 
Tei indeksi 0.51 ± 0.13 0.46 ± 0.07 0.48 ± 0.11 0.005 0.004 
P<0,05 istatistiksel olarak anlamlı 

 

4.4 SOL VE SAĞ VENTRİKÜL DOPPLER ve DOKU DOPPLER 

EKOKARDİYOGRAFİK  ÖLÇÜMLERİNİN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ  

    Sol ventrikül ve sağ ventrikül Doppler ve doku Doppler ekokardiyografi ölçümlerinin 

birlikte değerlendirilmesinde E/Em oranı kullanıldı. Sol ventrikül E/Em oranı 

değerlendirilmesinde gruplar arasında fark bulunmadı. Sağ ventrikül E/Em oranı 

bakımından ise çalışma ve kontrol grupları birlikte değerlendirildiğinde fark bulundu( P = 

0.045) Bu fark grup 1  DAB’lerinde(6.9 ± 3.5 ), grup 2(5.4 ± 1.2 ) DAB’lerine göre anlamlı 

yüksek şeklinde tespit edildi(* P = 0.035) 

 

Tablo 10. Sol ve sağ ventrikülde diyastolik erken doluş peak velositesinin    
               (E),miyokardiyal erken peak velositesine ( Em ) oranının karşılaştırılması. 
 
 Grup 1 Grup 2 Kontrol P değeri * P 
E/ Em sol 7.4 ± 2.8 6.9 ± 1.9 7.8 ±1.3 0.120    - 
E/Em sağ 6.9 ± 3.5 5.4 ± 1.2 5.9 ± 1.2 0.045 0.035 
 
P<0,05 istatistiksel olarak anlamlı 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇLAR 
 
    Maternal hiperglisemi DAB’lerinde fetal hiperinsülinemi,  makrozomi ve hipoglisemi ile 

sonuçlanabilir. DAB’lerinde en sık görülen kardiyak patoloji asimetrik septal hipertrofidir 

(9). Fetal hiperinsülinemiden dolayı kardiyak kas kitlesinde artış vardır ve bu durum 

diyastolik disfonksiyon başta olmak üzere kalp fonksiyonlarında bozukluğuna neden 

olabilir. DAB’nin çoğu diyastolik disfonksiyona rağmen asemptomatikdir (12). Bir 

kısmında sol ventrikül çıkım yolundaki ciddi darlıktan dolayı kalp yetmezliği gelişebilir.  

Ekokardiyografik incelemede başta asimetrik septal hipertrofi olmak üzere, ventrikül duvar 

kalınlaşması ve ventrikül çıkım yolu darlığı görülebilir. Ayrıca DAB’lerinde diğer 

konjenital kalp hastalıkları sıklığı da artmıştır (14). Kardiyak tutulum derecesi maternal 

diyabet kontrolü ve fetoneonatal hiperinsülinizme bağlıdır. Yapılan çeşitli çalışmalarda 

diyabetin her tipinin gebelikte fetal kalp üzerinde  olumsuz etkileri olduğu gösterilmiştir (15, 

16). Çalışmamızda ekokardiyografik inceleme sonucu septal hipertrofi tanısı konulan, 

septum kalınlığı normalin üstünde olan DAB’lerinde mevcut patolojinin kalp fonksiyonları 

üzerindeki etkisini incelemek amacı ile 2006-2008 tarihleri arasında  Selçuk Üniversitesi 

Meram  Tıp Fakültesi (S.Ü.M.T.F) Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine yatırılarak takip 

edilen term  45 DAB ve 50 sağlıklı term yenidoğanın  sağ ve sol ventriküllerinin sistolik ve 

diyastolik fonksiyonları aynı fakültenin  Pediatrik Kardiyoloji Ekokardiyografi 

Laboratuvarı’nda M- mode, Doppler ve doku Doppler ekokardiyografi yöntemleri ile 

incelenmiştir.  

Cooper ve ark. (50), 61 DAB’nin 19’unda (% 31) septal hipertrofi tespit etmişlerdir, bizim 

çalışmamızda da benzer şekilde DAB’lerinin % 36’sında (16 DAB) interventriküler septum 

kalınlığı normalin üst sınırında bulunmuştur (Tablo-3).   

     Ejeksiyon fraksiyonu (EF) ve fraksiyonel kısalma (FS) miyokard kontraktilitesini her 

zaman doğru olarak yansıtmamasına karşın miyokardın sistolik fonksiyonlarını ölçmede 

halen en sık olarak kullanılan yöntemlerdir (51). EF’nin  kalp  hızından, kontraktiliteden, ön 

ve ard yükten etkilendiği bilinmektedir. Çalışmamızda M-mode ekokardiyografik 

incelemede, DAB ve kontrol grubunun EF ve FS ile ölçülen sol ventrikülün sistolik 

fonksiyonları normal sınırlarda bulunmuş ve gruplar arasında EF ve FS açısından anlamlı bir 

farklılık saptanmamıştır  (P>0.05) (Tablo-4). Literatürde de iskemiye maruz kalmamış,  

metabolik bozukluk ve çıkım yollarında daralma bulunmayan DAB’lerinde sistolik 

fonksiyon bozukluğu bulunduğuna dair yayına rastlanmamıştır.  
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      Hemodinamik olarak diyastol;  izovolümik relaksasyon, hızlı doluş, diastasis, ve atriyal 

kontraksiyondan oluşmaktadır. En sık yapılan değerlendirme E peak velositesinin primer 

olarak ventrikül relaksasyonu  ve peak A velositesinin ventrikül kompliansı  tarafından 

tayin edildiğidir ( 51 ). 

         Ayabakan ve ark. yenidoğan bebek ve süt çocuklarında  yaptıkları çalışmalarda 

inspiryum sırasında  mitral kapak E velositesini  70± 25,  A velositesini 56 ± 16 cm/sn 

olarak bulmuşlardır; yine aynı çalışmada mitral erken diyastolik doluşun yaşla artış 

gösterdiği, geç diyastolik doluşun ise yaştan etkilenmediği gösterilmiştir (52). 

Çalışmamızın kontrol grubunda mitral kapak için bulduğumuz değerler bu sonuçlara yakın 

bulunmuştur (Tablo-5). Ayrıca çalışmamızda DAB’lerinde mitral kapakta bakılan E ve A 

velositeleri kontrol grubundan anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur (P=0.001). Aynı 

şekilde DAB grubunda E/A oranı anlamlı bir şekilde kontrol grubundan daha düşük olarak 

saptanmıştır (P=0.001). Genellikle E/A oranının azalmış olmasının anormal relaksasyonu 

gösterdiği bilinmektedir (51). Diyabetik gebelerde Doppler ekokardiyografi ile yapılan bir 

çalışmada  septal hipertrofi tespit edilen fetus kalbinde septal hipertrofi olmayanlara göre 

anlamlı diyastolik disfonksiyon olduğu gösterilmiştir (12). Çalışmamızda bulunan diğer bir 

ilginç bulgu septum kalınlığı normal olan grup 2 vakalarında da tıpkı septum kalınlığı 

normal olan grup1 vakalarında olduğu gibi A velositesinin E velositesinden daha yüksek 

olması ve E/A oranının kontrol grubundan anlamlı bir şekilde daha düşük bulunmasıdır.  Bu 

bulgu DAB’lerindeki diyastolik disfonksiyonun sadece septum kalınlığına bağlı olmayıp 

miyokard yapısında meydana gelen değişikliklerle de ilişkili olduğunu göstermiştir.  

     Eidem ve ark.( 49) 1 yaş altı bebeklerde yaptıkları çalışmalarda triküspid kapak E 

velositesini  53.3 ± 12.3,  A velositesini  53.2 ±13.0 cm/sn,  E/ A oranını 1.01 ± 0.38 olarak 

saptamışlardır. Çalışmamızda kontrol grubunda, DAB grubunda olduğu gibi triüspid kapak 

A velositesi E velositesinden daha yüksek olduğu bulunmuş ve E/A oranı açısından DAB 

grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (Tablo-6).  Bu 

durumun yenidoğan bebeklerde görülen fizyolojik hipertansiyona bağlı olması muhtemeldir. 

    Nagueh ve ark. (53 ) yaptıkları bir çalışmada hipertrofik kardiyomyopatili olgularda sol 

ventriküle ait Em, Am ve Sm velositelerinde anlamlı azalma tespit etmişlerdir. Bizim 

çalışmamızda da DAB’lerinde Em, Am, Sm velositesi sol ventrikül, septum ve sağ 

ventrikülde kontrol grubundan anlamlı olarak daha düşük bulundu. Grup 1( septum kalınlığı 

artmış) ve grup 2’de (septum kalınlığı normal) Em, Am, Sm velositeleri kontrol grubundan 

anlamlı olarak daha düşük bulundu (Tablo-7,8,9).   
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      Em erken diyastolde miyokard gerginliğini temsil ettiğinden Em velositesi miyokardın 

gevşeme yani diyastolik fonksiyonu ile ilişkilidir. Em’nin volüm yüklenmesinden  bağımsız 

olarak ventrikül gevşemesini gösteren bir parametre olduğu kabul edilmekte ve <8 cm/sn 

olmasının gevşeme bozukluğunu gösterdiği bildirilmektedir (54,55). Mori ve arkadaşlarının 

yaptığı çalışmada; 0. gün ve 1-7. günler arasında bakılan sağlıklı yenidoğanların LV, RV ve 

septumlarından elde edilen Em değerleri ortalamaları <8 cm/sn olarak bulunmuştur (56). 

Bizim çalışmamızda, grup 1 DAB’de ve grup 2 DAB’lerinde sol, sağ ventrikül ve septum 

Em velositesi ortalaması <8 cm/sn altında bulunmuştur. Bizim çalışmamızda kontrol 

grubunda Mori ve ark çalışmasından farklı olarak sol ventrikülde bakılan Em değeri 8 

cm/sn’ den yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak DAB lerinde her iki ventrikül ve septumda 

ayrıca kontrol grubunda sağ ventrikül ve septumda ventrikül gevşemesinin bozulduğunu 

gösteren veriler saptanmıştır.   

     Normal erişkinlerde, mitral anülüs Sm velositesinin >5.4 cm/sn olması yüksek özgünlük 

ve duyarlılıkla EF’nin normal olduğunun bir göstergesi olduğu bildirilmektedir (55). Bizim 

çalışmamızda, sol, sağ ventrikül ve septum için  Sm velositesi kontrol ve diyabetik anne 

bebekleri gruplarında >5.4 cm/sn olarak bulunmuştur. Bu doku Doppler bulgumuz 

geleneksel yöntemlerle gösterilen sol ventrikül fonksiyonlarının normal olduğu bulgusunu 

desteklemiştir. 

       Diyastolik fonksiyon bozukluğunun erken dönem bulgularından birisi doku Doppler ile 

Em’de anlamlı derecede azalma ve Am’de artış bulunduğunun gösterilmesidir  (54). Bunun 

göstergesi Em/Am oranının tersine dönerek 1’in altında olmasıdır. Bizim çalışmamızda da 

sol ventrikülde,   kontrol grubundan farklı olarak yalnızca DAB grubunda Em/Am oranı 

1’in altında bulunmuştur. DAB (grup 1,2) ve kontrol grubunda septum ve sağ ventrikülde 

bakılan Em/Am oranı 1’ in altında bulunmuştur. Bu sonuçlar diyastolik fonksiyonların 

DAB grubunda her iki ventrikülde ve sağlıklı bebeklerde sadece sağ ventrikülde 

bozulduğunu göstermektedir. Bu durum yenidoğan döneminde mevcut fizyolojik pulmoner 

hipertansiyon sonucu gelişen sağ ventrikül disfonksiyonu ile açıklanabilir. 

     Çalışmamızda; izovolumik relaksasyon zamanı (IVRTm), izovolumik kontraksiyon 

zamanı (IVCTm) ve miyokardiyal kontraksiyon zamanı (CTm) doku Doppler tekniği ile 

ölçüldü.  LV ve RV’de IVRTm, DAB gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha 

kısa olduğu, septumda ise anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Eidem ve ark. ( 49), 1 yaş 

altındaki sağlıklı bebeklerde yaptıkları çalışmada  IVRTm süresini mitral kapak için 57.0 

±14.8, triküspid kapak için 52.0± 12.9 cm/sn olarak bildirmektedirler. Çalışmamızın kontrol 

grubunda sol ve sağ ventrikül için elde ettiğimiz IVRTm değerleri bu değerlere uygunluk 
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göstermektedir (0.057 ± 0.014, 0.055± 0.013 m/sn ).  Diyastolik fonksiyon bozukluğunun 

erken dönemlerinde IVRTm’de artış olduğu bildilmektedir (54). Ancak çalışmamızda 

bunun tersine DAB grubunda IVRTm’de anlamlı bir kısalma tesbit edilmiştir. 

     Sol ventrikül ve septumda bakılan IVCTm değeri açısından DAB ve kontrol grupları 

arasında anlamlı fark bulunmazken, RV’de bakılan IVCTm açısından grup1 ve 2 

DAB’lerinde kontrol grubuna göre anlamlı yükseklik tespit edilmiştir ( P = 0.001). LV ve 

RV’de CTm değeri her iki DAB grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük  

bulunurken septum için fark bulunmamıştır. Böylece her iki ventrikül için de DAB 

grubunda kontrol grubuna göre miyokardiyal kontraksiyon süresinin daha kısa olduğu 

saptanmıştır.  LV ve septumda IVCTm/ CTm oranı  bakımından DAB ve kontrol grupları 

arasında anlamlı  fark bulunmazken, RV’de IVCTm/ CTm oranı  grup1 DAB’lerinde grup 2 

ve kontrol grubuna göre sınırda anlamlı yükseklik tespit edilmiştir ( P= 0.05) ( Tablo 7,8,9).            

Miyokard fonksiyonları bozulduğunda ejeksiyon zamanının kısaldığı, izovolemik 

kontraksiyon ve izovolumik relaksasyon zamanının uzadığı bildirilmektedir (57). 

Çalışmamızda DAB grubundaki bebeklerde  her iki ventrikül fonksiyonlarının bozulmuş 

olduğunu gösteren ejeksiyon zamanında kısalma (CTm), izovolemik kontraksiyon 

zamanında uzama (IVCTm)  gibi bulgular elde edilmiştir.    

       Yapılan çalışmalarda ekokardiyografik incelemelerde elde edilen parametrelerin, 

invaziv incelemelere uygunluk gösterdiği bildirilmektedir (58). Tei indeksi veya diğer adı 

ile miyokard performans indeksi de sol ve sağ ventrikülün sistolik ve diyastolik 

fonksiyonlarını noninvaziv olarak gösteren bir parametredir (59). Tei indeksinin ilk orijinal 

şeklinde pulsed Doppler kullanılmıştır (48). Daha sonra doku Doppler kullanılarak 

ölçülmüştür. Doku Doppler kullanılarak elde edilen Tei indeksi değerlerinin pulsed Doppler 

yöntemi ile elde edilen değere uygunluk gösterdiği bulunmuştur (59). Wei ve arkadaşları, 

bir aydan küçük sağlıklı bebeklerde doku Doppler ile elde ettikleri Tei indeksi ortalama 

değerini 0.37± 0.06  olarak bildirmişlerdir (60). Çalışmamızda kontrol grubunda buna yakın 

değerler elde edilmiştir. Tei indeksi, izovolemik kontraksiyon (IVCTm) ve relaksasyon 

(IVRTm) zamanlarının toplamının ejeksiyon zamanına( CTm) bölünmesi ile ortaya çıkan 

bir indekstir (56). Sol ventrikül Tei indeksi değerlendirmesinde grup1 DAB’inde (0.50 

±0.11), kontrol grubundan (0.48±0.15) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur ( P= 0.019) 

( Tablo 7 ). Septumda Tei indeksi açısından  DAB ve kontrol grubu arasında ise önemli bir 

farklılık tespit edilmemiştir (Tablo 8). Sağ ventrikül için Tei indeksine bakıldığında grup1 

DAB’lerinde kontrol grubuna göre anlamlı bir yükseklik tespit edilmiştir (P = 0.004) 

( Tablo 9). Çalışmamızda Tei indeksinin grup1 DAB’lerinde gup 2 ve kontrol grubundan 
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daha yüksek bulunmasının sebebinin, ejeksiyon zamanının kısalığı yanında IVCTm 

değerinin uzaması ile ilgili olduğu görülmektedir. Sağ ve sol ventrikül Tei indekslerindeki 

bu anlamlı yükseklik bize DAB lerinde RV’de görülebilen ve fizyolojik pulmoner 

hipertansiyona atfedilen RV fonksiyon bozukluğuna ek olarak sol ventrikül 

fonksiyonlarının da etkilenmiş olduğunu göstermektedir.  

       E/Em oranının, dolma basıncını gösterdiği bildirilmektedir (54). Harada ve arkadaşları 

sol ventrikülde E/Em oranının sol atrium basıncını tayin etmekte kullanılabileceğini 

bildirmektedirler (61). Sağlıklı erişkinlerde E/Em oranı 7.7(±3.0) olarak bildirilmektedir 

(62). Mori ve arkadaşları çocuklarda sol ventrikül dolma basıncının erişkinlerden daha 

düşük olmasına bağlı olarak E/Em oranının erişkinlerden daha düşük  değerde olduğunu 

bildirilmişlerdir. Ayrıca bu çalışmada her iki ventriküle ait E/Em oranının erken yenidoğan 

döneminde çocuk yaş grubuna göre yüksek bulunduğunu bildirilmektedirler (56). 

Çalışmamızda sol ventrikül E/Em oranı değerlendirilmesinde gruplar arasında fark 

bulunamamıştır. Sağ ventrikül E/Em oranı bakımından ise DAB  ve kontrol grupları birlikte 

değerlendirildiğinde anlamlı fark bulunmuştur (P = 0.045). Grup 1  DAB’lerinde (6.9 ± 

3.5 ), grup 2 (5.4 ± 1.2 ) DAB’lerine göre anlamlı bir yükseklik tespit edildi (* P = 0.035). 

Bu bulgumuz da asimetrik septal hipertrofili DAB’lerinde sol ventriküldeki hafif fonksiyon 

bozukluğunun sol ventrikül dolma basıncını anlamlı olarak etkilemediği ancak sağ 

ventrikülde fizyolojik pulmoner hipertansiyonun sağ ventrikül önünde ek bir yük meydana 

getirererek RV dolma basıncını daha anlamlı bir şekilde etkilemiş olabileceğini 

düşündürmüştür.  

      Sonuç olarak DAB’ lerinde  tespit edilen interventriküler septal kalınlaşma ilerde geçici 

de olsa mevcut durumda her iki ventrikül fonksiyonlarını subklinik de olsa bozmaktadır. 

Özellikle bu disfonksiyonun, interventriküler septumu  kalın olan DAB’i grubunda, diğer 

çalışma gruplarına göre daha anlamlı tespit edilmesi bu patolojiye sahip bebeklerin  daha 

dikkatli gözlenmesi gerektiğini bize göstermektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 35



6. ÖZET 
 
     Bu çalışmada, 45 term diyabetik anne bebeği ve 50 sağlıklı term yenidoğanın, sağ ve sol 

ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonları geleneksel ve doku Doppler teknikleri ile 

incelenmiştir. Diyabetik anne bebeklerinden 16’sında (% 36) septum kalın tespit edilmiştir.  

Çalışmamızda sol ventrikül EF ve FS değerleri diyabetik anne bebeği ve kontrol 

gruplarında normal sınırlarda bulunmuş olup bu iki grup arasında EF ve FS açısından 

anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Diyabetik anne bebeklerinde  sağ ve sol ventrikül 

diyastolik fonksiyonlarının  birlikte azaldığını düşündürecek şekilde kontrol grubundan 

farklı olarak hem mitral kapak hem de triküspid kapak diyastolik erken doluş peak 

velositesinin (E), diyastolik geç doluş peak velositesinden (A) daha düşük olduğu 

görülmüştür (E/A oranı <1). 

    Diyastolik fonksiyon bozukluğunun erken dönem bulgularından birisi doku Doppler ile 

Em’de anlamlı derecede azalma ve Am’de artış bulunduğunun gösterilmesidir. Bunun 

göstergesi Em/Am oranının tersine dönerek 1’in altında olmasıdır. Bizim çalışmamızda da 

sol ventrikülde,  kontrol grubundan farklı olarak yalnızca diyabetik anne bebeği grubunda 

Em/Am oranı< 1 bulunmuştur. Ayrıca diyabetik anne bebeği (grup 1,2) ve kontrol grubunda 

septum ve sağ ventrikülde bakılan Em/Am oranı< 1 bulunmuştur. Bu sonuçlar diyastolik 

fonksiyonların diyabetik anne bebeği grubunda her iki ventrikülde ve sağlıklı bebeklerde 

sadece sağ ventrikülde bozulduğunu göstermektedir. Bu durumun yenidoğan döneminde 

mevcut fizyolojik pulmoner hipertansiyon sonucu gelişen sağ ventrikül disfonksiyonu ile 

açıklanabileceği düşünülmüştür. 

    Miyokard fonksiyonları bozulduğunda ejeksiyon zamanının kısaldığı, izovolemik 

kontraksiyon ve izovolemik relaksasyon zamanının uzadığı bildirilmektedir. Çalışmamızda 

diyabetik anne bebeği grubunda her iki ventrikül fonksiyonlarının bozulmuş olduğunu 

gösteren ejeksiyon zamanında kısalma (CTm), izovolemik kontraksiyon zamanında uzama 

(IVCTm)  gibi bulgular elde edilmiştir.    

    Tei indeksi veya diğer adı ile miyokard performans indeksi sol ve sağ ventrikülün sistolik 

ve diyastolik fonksiyonlarını noninvaziv olarak ölçen bir parametredir. Her iki ventrikülün 

etkilenmesine bağlı olarak sistolik ve diyastolik fonksiyonların bozulmuş olduğunu 

destekler şekilde sol ve sağ ventrikülde  doku Doppler yöntemi ile bakılan Tei indeksi 

septumu kalın diyabetik anne bebeklerinde  kontrol grubundan daha yüksek bulunmuştur. 

Sağ ventrikülde bakılan IVCTm/CTm ve E/Em oranlarının  septumu kalın diyabetik anne 
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bebeği grubunda daha yüksek tespit edilmesi yine sağ ventrikül fonksiyon bozukluğunu 

desteklemektedir. 

     Geleneksel ve doku Doppleri ile saptadığımız subklinik sağ ve sol ventrikül fonksiyon 

bozuklukları, özellikle septumu kalın diyabetik anne bebeklerinin yakın olarak izlenmesi 

gerektiğini göstermektedir.    

 

 

Anahtar Kelimeler : diyabetik anne bebeği, doku Doppler inceleme, sağ ve sol ventrikül 

fonksiyonları   
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7. ABSTRACT 

 

The evaluation of systolic and diastolic functions of the right and left ventricles in 

infants of diabetic mothers by traditional and tissue Doppler methods.  

 

In this study, right and left ventricular systolic and diastolic functions of 45 term infants 

born from diabetic mothers and 50 term healthy newborns were evaluated by using both 

traditional and tissue Doppler ultrasonography technique. A thickness  of the septum was 

detected in 16 (36%)  infants born from diabetic mothers. In our study, left ventricular EF 

and FS values were found to be in normal range both in case and control groups and not a 

significant difference was detected in between the two groups regarding EF and FS. In 

newborns of diabetic mothers, as different from the control group, it was seen that both 

mitral valve and tricuspid valve diastolic early filling peak velocity (E) was lesser than the 

diastolic late filling peak velocity (A), which proves that right and left ventricular diastolic 

functions decrease together (E/A ratio<1). 

One of the early findings of diastolic functional impairment is the significant decrease in 

Em and increase in Am, shown by tissue Doppler. The indicator of this is the reversal of 

Em/Am and being less than 1. Also in our study, as different from the control group, 

Em/Am ratio was found to be <1 in the left ventricle, only in newborns of diabetic mothers 

group. Besides, in newborns of diabetic mothers (group 1 and 2) and control group, Em/Am 

ratios in both septum and the right ventricle were found to be <1. These results showed that 

diastolic functions were impaired in both of the ventricles in newborns of diabetic mother 

group, whereas impairment was only in the right ventricle in healthy newborns. It was 

thought that, this situation could be explained by right ventricular dysfunction as a result of 

current physiological pulmonary hypertension in newborn period.  

It was reported that the ejection time shortened and isovolumetric contraction and 

izovolumetric relaxation times increased when the myocardial functions were deteriorated. 

In our study, findings such as shortening of the ejection time (CTm) and increase in 

izovolumetric contraction time (IVCTm), were obtained which showed that both of the 

ventricular functions were impaired in newborns of diabetic mothers group. 

Tei index, or in other terms myocardial performance index, is a parameter which measures 

right and left ventricle systolic and diastolic functions non-invasively. Tei index, which is 

measured by tissue Doppler method in left and right ventricles, was found to be higher in 
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newborns of diabetic mothers with septal hypertrophy, which supported that systolic and 

diastolic functions were ruined as a result of the affected ventricles. Higher IVCTm/CTm 

and E/Em ratios, measured in the right ventricle in newborns of diabetic mother with  septal 

hypertrophy, also supported functional impairment of the right ventricle. 

Subclinical right and left ventricular functional impairments detected by traditional and 

tissue Doppler, showed that especially newborns of diabetic mothers with thickened septum 

should be followed up closely.  

 

 

Key words : infant of diabetic mothers, right and left ventricles’functions, tissue Doppler 

imaging 
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